XPRESS
Transmission
Automatoljeskifter

++ Bytter all olje i girkasse, kjøler og converter
++ Enkel i bruk med minimalt søl
++ Effektiv rens av girkasse, kjøler, converter og filter
++ Adaptersett med hurtigkobling for de fleste bilmodeller

BGFES100

XPRESS Transmission | Automatoljeskifter
BG XPRESS Transmission automatoljeskifter gir deg
muligheten til å rense automatgirkassen med BG Quick
Clean for automatgirkasser, bytte all girolje (inkludert
kjøler og converter), samt tilføre BG ATC Plus eller BG
CVT Plus tilsetninger i én operasjon. I prosessen er
maskinen koblet inn i oljens kretsløp slik at det også er
enkelt å tilsette eller tappe olje. Prosessen er rask og
med minimalt oljesøl.
BG Quick Clean for automatgirkasser, et sikkert og
effektivt rensemiddel, tilsettes via maskinens tilsetningsbeholder inn i bilens automatolje. Den vil raskt løse
opp karbon og avleiringer i ventilhus, filter og andre
komponenter i girkassen. Deretter pumpes gammel
olje ut samtidig som ny olje pumpes inn (mengde ut
= mengde inn).
Når oljeskift er utført tilsettes BG ATC Plus eller
BG CVT Plus via maskinens tilsetningsbeholder.
Disse tilsetningene inneholder stoffer som reduserer
termisk nedbrytning av oljen, samt forbedrer ytelsen
til den nye ATF oljen. BG ATC Plus og BG CVT Plus
forebygger også lekkasjer ved at de holder simringer
myke og smidige.

Produkt:

Artikkelnr:

BG Xpress Transmission

BGFES100

Tilsetninger:
BG Quick Clean
(for automatgirkasser)

BG106E

BG ATC Plus

BG310E

BG CVT Plus

BG303E

Høyde:

775 mm

Bredde:

330 mm

Dybde:

330 mm

Kapasitet:

15,1 liter

Filter:

3 stk rengjørbare stålfilter

Konstruksjon:

Stålramme med kraftige
hjul. Pulverlakkert stålskap.
Høytrykk, høy temperatur,
olje og kjemisk motstandsdyktige slanger

Strøm:

12V DC

Ring tlf. 22 66 04 00 for å avtale demonstrasjon eller få mer informasjon om BG-produktene. Se også vår hjemmeside www.relekta.no
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